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PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

Processo Seletivo Simplificado - edital 001/2017 

 

ASSINO DECLARANDO QUE LI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

Nome:  Inscrição nº: 

PROVA FACILITADOR OFICINA DE ESPORTE E LAZER 

INSTRUÇÕES: 

1. Escreva, acima, o seu nome e número de inscrição.  

2. A prova é composta de 20 questões objetivas. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, 

com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

3.  Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má 

impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e 

trocará o seu caderno. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

aplicadores de prova. 

5. Ao receber o gabarito de resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso 

haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O gabarito de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

7. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 

para o Gabarito de resposta. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros 

e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets 

ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no local indicado na sala. São 

vedados também o porte e/ou uso de óculos de sol ou de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, gorro 

ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 

processo Seletivo Simplificado. 

9. Tenha cuidado na marcação no gabarito resposta, pois não será substituída em hipótese alguma. 

10.Confira e assine o gabarito resposta, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 

11. Não se esqueça de assinar a Lista de Presença. 

12. Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar a prova. 

13.  A prova estará disponível para a devolução, na recepção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento. A partir do dia 16 de maio. 

14. Ao final do tempo destinado à realização das provas, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 

(três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação das provas, naquela sala. 

15. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas. 

RESPOSTAS 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Analise as seguintes afirmações sobre o 

Centro de Referência da Assistência Social 

marque a alternativa INCORRETA. 

(a) O CRAS é uma unidade pública estatal 

localizada em áreas com maiores índices 

de vulnerabilidade e risco social, 

destinada ao atendimento 

socioassistencial de famílias. 

(b) O CRAS é o principal equipamento de 

desenvolvimento dos serviços 

socioassistenciais da Proteção Social 

Básica. 

 (c) O CRAS é o lugar que possibilita, em 

geral, o primeiro acesso das famílias aos 

direitos socioassistenciais e, portanto, à 

proteção social.  

(d) O CRAS deve compartilhar seu espaço 

físico com órgãos administrativo tais 

como secretarias municipais de 

assistência social ou outras secretarias 

municipais e/ou estaduais, prefeituras, 

subprefeituras, administrações regionais, 

entre outras. 

(e) O CRAS constitui espaço de 

concretização dos direitos 

socioassistenciais nos territórios, 

materializando a política de assistência 

social. 

2. De acordo com a Lei Orgânica da 

Assistência Social - Lei 8.742/93 - a assistência 

social tem seus objetivos. Assinale a 

alternativa CORRETA:  

(a) A proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice. 

(b) O amparo às crianças e adolescentes 

carentes.   

(c) A promoção da integração ao mercado 

de trabalho. 

(d) A habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária. 

(e) As alternativas a,b,c,d estão corretas . 

 

3. Assinale a alternativa que descreve o que é 

PAIF: 

 

(a) Programa de Auxílio Incorporado à 

Família. 

(b) Programa de Atenção Integral à Família. 

(c) Programa de Acervo Identificado à 

Família. 

(d) Programa de Atenção Identificado à 

Família. 

(e) Nenhuma das alternativas. 

 

4. Vigilância Socioassistencial não tem como 

objetivo:  

(a) Monitorar a incidência das situações de 

violência, negligência e maus tratos, 

abuso e exploração sexual, que afetam 

famílias e indivíduos. 

(b) Identificar pessoas com redução da 

capacidade pessoal, com deficiência ou 

em abandono. 

(c) Identificar a incidência de vítimas de 

apartação social, que lhes impossibilite 

sua autonomia e integridade, 

fragilizando sua existência. 

(d) Monitorar os padrões de qualidade dos 

serviços de Assistência Social, com 

especial atenção para aqueles que 

operam na forma de albergues, abrigos, 

residências, moradias provisórias para 

os diversos segmentos etários. 

(e) Todas as alternativas Corretas.  

5. É uma unidade de proteção social básica do 

SUAS, que tem por objetivo prevenir a 

ocorrência de situações de vulnerabilidades e 

riscos sociais nos territórios, por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições, do fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, e da ampliação do 

acesso aos direitos de cidadania: 

 

(a) SUAS. 

(b) Centro Comunitário. 

(c) CRAS. 

(d) CREAS. 

(e) PAIF. 
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6. O local onde as famílias e ou indivíduos 

devem sentir-se seguros para relatar as 

situações vivenciadas e para a construção de 

vínculo com os profissionais do CRAS, deve 

ser: 

(a) Copa. 

(b) Recepção. 

(c) Sala Administrativa. 

(d) Sala de Uso coletivo. 

(e) Sala de Atendimento. 

 

7. A organização do espaço físico do CRAS 

deve considerar a diversidade do público que 

frequenta essa unidade socioassistencial, de 

modo a respeitar as especificidades de todos 

os membros das famílias. Fazem parte: 

(a) Crianças pequenas e idosas. 

(b) Adolescentes e idosos. 

(c) Crianças grandes e adolescentes. 

(d) Crianças pequenas, adolescentes, jovens 

e idosos. 

(e)  Idosos e crianças grandes. 

8. A Recepção é o espaço destinado à espera, 

transição, encaminhamentos e, em especial, 

ao acolhimento e atendimento inicial de 

famílias e indivíduos. A sua metragem deve 

ser de: 

(a) 100 m2. 

(b) 12 m2. 

(c) 30 m2. 

(d) 10 m2. 

(e) 18 m2. 

 

9. A Unidade Pública responsável pela oferta 

do Programa de Atenção Integral às Famílias 

– PAIF e, dessa forma, deve dispor de espaços 

que possibilitem o desenvolvimento das ações 

previstas por este Serviço. O enunciado 

acima se refere a (o): 

(a) CNAS. 

(b) CREAS. 

(c) CRAS. 

(d) SUAS. 

(e) CNSS. 

10. É um dos elementos necessários à boa 

gestão. Assim, todos os profissionais que 

trabalham na proteção básica devem zelar 

para que as informações sejam prestadas 

com fidedignidade, transparência e no prazo 

estipulado, estamos falando: 

(a) Dos secretários. 

(b) Dos coordenadores. 

(c) Do uso da informação. 

(d) Da assistente social. 

(e) Nenhuma das alternativas. 

11. Quando caminhamos, integramos alguns 

estímulos, são eles: 

 

(a) Visuais, auditivos, assim como sinais 

vindo das articulações e músculos, em 

relação onde o pé está, o nível de força, 

e outros movimentos. 

(b) Visuais. 

(c) Auditivos. 

(d) Sedentários. 

(e) Nível de força. 

12. Caminhada, corrida e dança (no mínimo 

30 minutos sem parar são considerados 

atividades físicas: 

(a) Aeróbio. 

(b) Natação. 

(c) Alongamento. 

(d) Dança. 

(e) Anaeróbico. 

13. A capoeira originou-se em manifestações 

populares brasileiras e hoje é considerada 

como: 
(a) Atividade física para melhorar a saúde. 

(b) Atividade que não movimenta o corpo. 

(c) Modalidade esportiva. 

(d) Competição não esportiva. 

(e) Uma competição só para escravos. 

14. De acordo com a UNESCO, qual é a data 

de comemoração do dia da dança no Brasil:  

(a) 28 de março. 

(b) 29 de abril. 

(c) 10 de janeiro. 

(d) 05 de maio. 

(e) 22 de junho. 

15. Componente fundamental da Capoeira é: 

(a) Roupa. 

(b) Roda. 

(c) Lugar. 

(d) Musica. 

(e) Troféu. 
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16. Quando tratamos do esporte referindo-se 

a tipos específicos de atividades, estamos 

falando do: 

(a) Uso de atividades motoras, proeza física 

ou esforço físico. 

(b) Fator físico que envolve o jogo de 

xadrez. 

(c) Esforço físico. 

(d) Jogo de baralho. 

(e) Uso de atividades motoras. 

17. Nada melhor que praticar algum esporte. 

Além de fundamental para o bem-estar e a 

saúde, nos ajuda a: 

(a) Entreter os amigos. 

(b) Alcançar o equilíbrio perfeito entre o 

físico e mental. 

(c) Sermos futuros craques. 

(d) Sermos divertidos. 

(e) Otimizar o nosso tempo. 

18. Temos uma variedade enorme de opções 

onde quer que estejamos para curtirmos os 

amigos, a família, de maneira descontraída, e 

ainda exercitando o corpo. Apenas devemos 

lembrar que esporte acima de tudo é saúde. 

Deve ser praticado por quem: 

(a) Deve ser praticado por todos 

independente da idade, como forma de 

lazer e também como forma de prazer. 

(b) Deve ser praticado pelas crianças. 

(c) Deve ser praticado pelos idosos. 

(d) Deve ser praticado pelos médicos. 

(e) Deve ser praticado pelos surfistas. 

 

 

19. A capoeira se caracteriza pela: 

I. Oralidade, musicalidade, poesia, dança e 

linguagem corporal. 

II. Oralidade e caminhada. 

III. Luta entre duas pessoas (capoeiristas) 

dentro de um círculo, acompanhada por 

música própria e instrumentos típicos, 

como berimbau, pandeiro e atabaque. 

IV. Música orquestrada. 

V. Dança do ventre. 

Afirmamos que: 

(a) Apenas II está correta. 

(b) I e III estão corretas. 

(c) I e V estão corretas. 

(d) Somente a IV está correta. 

(e) Todas alternativas estão corretas. 

 

20. A capoeira é uma manifestação cultural 

afro-brasileira criada pelos negros escravos 

como forma de luta contra a opressão, luta 

esta que se travou no plano físico e cultural. 

A ginga é o movimento básico da capoeira, 

mas além da ginga, também são muito 

comuns os: 

(a) Bofetões e palavrões. 

(b) Chutes em rotação, rasteiras, 

floreios (como o aú  ou a 

bananeira), golpes com as mãos, 

cabeçadas, esquivas, acrobacias. 

(como o salto mortal), giros 

apoiados nas mãos ou na cabeça e 

movimentos de grande elasticidade. 

(c) Capoeiristas não fazerem roda. 

(d) Capoeiristas enquanto jogam 

capoeira tocam berimbau. 

(e) Capoeiristas só darem cabeçadas. 

 

 

 


